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VĂN PHÒNG BẦU CỬ NHẮC NHỞ CỬ TRI - TRẢ LẠI PHIẾU BẦU BẰNG THƯ 

 
Nếu quý vị là một cử tri đã ghi danh và quý vị chưa bỏ phiếu, quý vị sẽ sớm nhận được 
lời nhắc từ Văn Phòng Bầu Cử rằng quý vị có chưa đầy 15 ngày để bỏ phiếu cho Kỳ 
Tổng Tuyển Cử Tổng Thống vào ngày 3 tháng 11. 
 
Văn Phòng Bầu Cử đã gửi hơn 1,6 triệu bưu thiếp nhắc nhở đến các cử tri đã ghi danh 
ở Quận San Diego, những ai chưa gởi trả lại lá phiếu bầu bằng thư của họ kể từ ngày 
14 tháng 10. 
 
Đừng chậm trễ! Nếu quý vị đang cầm trong tay lá phiếu của mình, hãy hành động ngay 
bây giờ và bỏ phiếu trong sự thoải mái và an toàn ngay tại nhà của mình. Ký tên và ghi 
ngày vào phong bì hồi báo của quý vị, dán kín lá phiếu đã điền đầy đủ của quý vị bên 
trong và gửi lại cho một nguồn đáng tin cậy. 
 
Văn Phòng Bầu Cử nhận được phiếu bầu của quý vị càng sớm thì phiếu bầu càng 
được tiến hành sớm để công bố kết quả đầu tiên vào Đêm Đầu Cử. 
 
Nếu quý vị chưa nhận được lá phiếu bầu bằng thư của mình, hãy liên lạc với Văn 
Phòng Bầu Cử ở số 858-565-5800. 
 
Nếu quý vị có phiếu bầu bằng thư nhưng quý vị cần bỏ phiếu trực tiếp thì phương cách  
đó cũng có sẵn . Vì lý do đại dịch COVID-19, Văn Phòng Bầu Cử khuyến khích người 
lớn tuổi và những người có tiền sử bệnh lý tránh xếp hàng dài và các địa điểm phòng 
phiếu đông người bằng cách bỏ phiếu sớm. Quý vị có thể làm như vậy: 
 

• Bây giờ tại Văn Phòng Bầu Cử, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu 
• Tại địa điểm phòng phiếu được chỉ định của quý vị hoặc Văn Phòng Bầu Cử từ 8 

giờ sáng đến 5 giờ chiều, bắt đầu từ thứ Bảy, ngày 31 tháng 10 đến thứ Hai, 
ngày 2 tháng 11 
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Tất cả sẽ lại được mở vào Ngày Bầu cử, ngày 3 tháng 11, khi giờ bỏ phiếu thay đổi từ 
7 giờ sáng đến 8 giờ tối. 
 
Nếu quý vị dự định bỏ phiếu trực tiếp, hãy chuẩn bị. Đeo khẩu trang, đến điểm bỏ phiếu 
được chỉ định và sẵn sàng giữ khoảng cách xã hội. Địa điểm phòng phiếu của quý vị rất 
có thể đã thay đổi, vì vậy hãy kiểm tra mặt sau của tập sách lá phiếu mẫu và thông tin 
cử tri để biết địa điểm phòng phiếu của quý vị hoặc tại sdvote.com. 
 
Đã bỏ phiếu? Quý vị có thể xác nhận lá phiếu bầu bằng thư của quý vị đã được Văn 
Phòng Bầu Cử nhận được bằng cách truy cập trang mạng sdvote.com. 
 
Văn Phòng Bầu Cử đã phát động chiến dịch Bỏ Phiếu An Toàn Hơn San Diego để thông 
báo cho cử tri rằng họ có các lựa chọn khi bỏ phiếu cho kỳ bầu cử ngày 3 tháng 11. Để 
tìm hiểu thêm, hãy truy cập sdvote.com hoặc gọi (858) 565-5800.      
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